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Dnr BUN 2016/348 

§ 148 Informationspunkt: Ringsjöskolans 

renovering - Ringsjöskolan 2.0 

Ärendebeskrivning 
Representant från arkitektbyrån Tengbom, Helena Beckman, föredrar ärendet.  

Helena Beckman går igenom Programhandling daterad 2017-05-23. Helena Beckman 

förklarar att upprättandet av en programhandling är det tidigaste skedet i en byggprocess 

och programhandlingen är uppdelad i 3 delar. 

Helena Beckman informerar om att det har hållits workshopar för att konkretisera visionen 

och inhämta elev-, personal och fastighetsperspektivet. Arkitektbyrån har som avsikt att 

driva en byggprocess där alla inblandade såsom elever, lärare och förtroendevalda 

inkluderas genom hela processen. 

  

Överläggning 
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, poängterar att det vid denna tidpunkt saknas 

kostnadskalkyl. Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, förtydligar att kostnadskalkylen måste 

utarbetas i samförstånd mellan Höörs kommun och Höörs fastighets AB, HFAB.  

Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, påtalar att begreppet fritids bör bytas ut till 

fritidsgård för att motverka förvecklingar. Helena Beckman åtar sig att revidera 

programhandlingen och i det fortsatta arbetet använda begreppet fritidsgård.  

Ledamöterna diskuterar programhandlingen. 

Beslutsunderlag 
1. Ringsjöskolan 2.0 Programhandling.pdf 

_____ 
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§ 149 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Innan upprop ägde rum var representant från arkitektbyrån Tengbom, Helena Beckman, 

och föredrog Informationspunkt: Ringsjöskolans renovering - Ringsjöskolan 2.0. 

Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras. 

Per-Olov Henriksson (S) är frånvarande. Anita Tarkkonen (V) tjänstgör i hans ställe. 

  

_____ 
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§ 150 Fastställande av föredragningslista och 

extra tillkomna ärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Paragraferna 153, § 154, 156 och § 174 utgår, och 

2. Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes med denna förändring. 

  

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista och kallelse till kvällens möte är publicerad på Meetings+, till vilken 

ledamöter och ersättare har åtkomst. Vissa av nämndens ledamöter ser inte alla 

ärendena i föredragningslistan. 

Ordförande, Susanne Andersson (M), upplyser ledamöterna om det tillkomna ärendet: 

Bestridande av barnomsorgsfaktura - SEKRETESS. Ärendet återfinns i sekretessforumet 

och upprättas i eget protokoll. 

Överläggning 
Ledamöterna påtalar att vissa av nämndens ledamöter inte ser alla ärende i 

föredragningslistan som är publicerad på Meetings+. 

Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att inte alla ledamöter ser de ärendena som är publicerade på 

Meetings+. 

Ordföranden konstaterar att vissa ledamöter inte ser § 153, § 154, § 156 och § 174.  

Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden kan låta paragraferna 153, § 154, 156 och 

§ 174 utgå. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget. 

_____ 
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§ 151  Val av Justerare och tidpunkt för 

protokollets justering 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Camilla Kampf (M) utses att justera kvällens protokoll, och 

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, måndagen den 

10 oktober kl. 08:45. 

  

Ärendebeskrivning 
I tur att justera av de närvarande är Camilla Kampf (M). 

_____ 
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Dnr BUN 2017/31 

§ 152 Anmälan av Barn- och 

utbildningsnämndens protokoll från 

sammanträdet 2017-08-21 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Lägga protokoll från sammanträdet 2017-08-21 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-21 anmäls. 

  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-08-21. 

_____ 
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Dnr BUN 2017/311 

§ 153 Anmälan av Barn- och 

utbildningsnämndens protokoll från 

sammanträdet 2017-08-21 som omfattas 

av SEKRETESS 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Ärendet utgår, och 

2. Ärendet behandlas på nämndens sammanträde den 2017-10-30. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-21 som omfattas av 

sekretess anmäls. 

Beslutsmotivering 

Ärendet utgår med anledning av att inte alla ledamöter ser handlingarna till ärendet i 

sammanträdesportalen Meetings +. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-08-21. 

_____ 
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Dnr BUN 2017/321 

§ 154 Anmälan av Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskotts 

protokoll från sammanträdet 2017-08-31 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Ärendet utgår, och 

2. Ärendet behandlas på nämndens sammanträde den 2017-10-30. 

  

Ärendebeskrivning 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-08-31 anmäls. 

Beslutsmotivering 

Ärendet utgår med anledning av att inte alla ledamöter ser handlingarna till ärendet i 

sammanträdesportalen Meetings +. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-08-31. 

_____ 
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Dnr BUN 2017/22 

§ 155 Anmälan av Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskotts 

protokoll från sammanträdet 2017-09-12 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Lägga protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-09-12 med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-09-12 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-09-12. 

_____ 
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Dnr BUN 2017/334 

§ 156 Anmälan av Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskotts 

protokoll från sammanträdet 2017-09-12 

som omfattas av SEKRETESS 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Ärendet utgår, och 

2. Ärendet behandlas på nämndens sammanträde den 2017-10-30. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-09-12  som omfattas av sekretess 

anmäls. 

Beslutsmotivering 

Ärendet utgår med anledning av att inte alla ledamöter ser handlingarna till ärendet i 

sammanträdesportalen Meetings +. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-09-12. 

_____ 
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Dnr BUN 2017/128 

§ 157 Informationspunkt: Moduler – samt 

Sätoftaskolan om- och nybyggnation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Tackar projektledare Jesper Sundbärg för informationen om ny- och ombyggnation av 

Säftoftaskola och förskola, och 

2.  Lägga information om moduler på Sätoftaskolan med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Projektsamordnare, Jesper Sundbärg, föredrar ärendet kring ny- och ombyggnation av 

förskola och skola i Sätofta. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-08, § 90, att hemställa 

hos Kommunstyrelsen att: 

1. Mark-, etablerings- och montagekostnaderna samt demonteringskostnaderna som 

beräknas uppgå till 3 151 708 kr samt kostnaden för iordningställande av utemiljön som 

beräknats uppgå till 750 tkr vid modulerna vid Sätoftaskolan initialt belastas 

kommunstyrelsen och därefter interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form 

av hyra för motsvarande avskrivningskostnader samt kapitalkostnader under förväntad 

livslängd, och 

2. Upprätta en konsekvensbeskrivning utifrån grundbeloppet.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2017-08-14, § 204. Ärendet årerremitterades till 

ekonomichefen för förtydligande. 

Överläggning 
Jesper Sundbärg förklarar att begreppet moduler är missvisande i sammanhanget. 

Jesper Sundbärg visar projektorganisation och tidsplan för ledamöterna. Jesper Sundbärg 

informerar om att medlemmarna i projektorganisationen träffas en gång i 

månaden. Vidare löper tiden för att överklaga beslutet och vid tidpunkten för dagens 

sammanträde har det inte inkommit något överklagande till kommunen.  

Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förtydligar att det är Höörs kommun som 

kommer vara byggherre för ny- och ombyggnation. 

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §90).doc 

2. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §204).doc 

3. Projektorganisation Förskola Sätofta.docx 

4. Översiktlig tidplan Sätoftaskolan.pdf 
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_____ 
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Dnr BUN 2017/40 

§ 158 Informationspunkt: Nybyggnation, 

Norra Rörums förskola och pedagogisk 

omsorg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Ärendet återremitteras till sektorledningen som ska utarbeta en kostnadskalkyl. Vid 

arbetet ska utredningen som startats på uppdrag av Kommunsstyrelsens arbetsutskott 

beaktas. 

2. Ärendet ska behandlas på nämndens sammanträde i oktober 2017.  

Ärendebeskrivning 
Förskolechef, Victoria Berntsson, följer upp ärendet. 

Syftet med föredragningen är att visa hur Barn- och utbildningssektorn ligger till och avge 

en nulägesbeskrivning av bygget samt inhämta politikens synpunkter. 

Barn- och utbildningsnämnden ställde sig positiva till nybyggnation av Norra Rörums 

förskola och pedagogisk omsorg den 2017-02-06, § 8. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, § 24, att beställa en ny förskola i Norra Rörum 

med ny utemiljö, uppfräschad idrottshall och 3 st lägenheter av HFAB. Hyresökningen ska 

maximalt vara 950 000 kr/år. 

Den 2017-03-02 beställde fastighetsstrateg, Lars Frostemark, Norra Rörums förskola och 

pedagogisk omsorg i enlighet med Kommunstyrelsens beslut.  

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet den 2017-09-12, § 139, framkom det att 

nämnden måste ta ställning till om Norra Rörum ska ha ett mottagningskök eller 

tillagningskök. 

Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron har upprättat en tjänsteskrivelse som 

tydliggör situationen och behovet. 

Norra Rörums förskola får liksom förskolan i Tjörnarp i nuläget sina måltider från 

tillagningsköket vid Tjörnarps skola. Av de ritningar som presenteras i ärende om 

nybyggnation av förskola i Norra Rörum framgår att det planeras för ett mottagningskök. 

Det är också det som har beställts och som kostnadsberäkningen för nybyggnationen är 

gjord utifrån. Med enbart ett mottagningskök måste mat till uppemot 60 förskolebarn 

tillagas i något annat av skolornas tillagningskök. 

Tjörnarps skolas tillagningskök är hårt belastat, i synnerhet sedan förskolan utökat med 

ytterligare avdelningar. Utifrån befolkningsprognoser ökar elevantalet i Höörs kommun 

och i Tjörnarps upptagningsområde ingår numera Norra Rörum. Barn bosatta i Norra 

Rörum hänvisades tidigare till Enebackeskolan. Samtliga skolkök i Höörs kommun 
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producerar i dagsläget flera portioner än vad som är beräknad kapacitet. Maten från 

Tjörnarps tillagningskök transporteras dagligen till Norra Rörums förskola, en transport på 

ca 14 km, enkel väg. Personal med detta uppdrag i sin tjänst ägnar 2 timmar varje dag åt 

disk- och mattransport mellan Tjörnarps och Norra Rörum. 

Att i efterhand göra en förändring från ett planerat mottagningskök till ett tillagningskök är 

mycket kostsamt och låter sig inte göras. Ett tillagningskök kan däremot sett över lång tid 

användas och alternera som ett mottagningskök, utan förändringar.  

Enligt den storkökskonsult som HFAB gett i uppdrag att beräkna kostnader för 

förändringen, uppgår kostnadsskillnaden mellan tillagningskök och mottagningskök till XX 

kr. Driftskostnadsökningen beräknas bli försumbar. 

Mot bakgrund av ovan samt den miljöpåverkan som uppstår till följd av transporten bör 

det istället för ett mottagningskök planeras för ett tillagningskök vid Norra Rörums 

förskola. 

Överläggning 
Vid sittande bord mottar Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, nya uppgifter i 

ärendet gällande hur prisbilen förändras vid installation av tillagningskök. 

Kostnadskalkylen biläggs ärendet. Installation av ett tillagningskök innebär 

en hyresökning om 327 tkr/år och motsvarar en personalkostnad på ca 65%. 

Lisbeth Bonthron gör bedömningen att genom att skippa transporten tjänar Barn- och 

utbildningsnämnden årligen en besparing om 25% tjänst resterande har sektorn 

erfarenhetsmässigt möjlighet att bespara in genom att minska ner på pedagoger som idag 

är mottagare, serverar och diskar. Kostnaden mellan själva tillagningen går jämt ut genom 

att tjänsteunderlagen mellan köken justeras. Vidare slipper Barn- och 

utbildningsnämnden bygga ut köket i Tjörnarp. Eventuellt behövs ändå en renovering på 

Tjörnarp beroende på att köket är gammalt. 

Victoria Berntsson förklarar vikten av att bestämma sig om vilken typ av kök nämnden vill 

ha redan i ett tidigt skede i byggprocessen. 

Ordföranden, Susanne Andersson (M), förklarar att det var sektorns avsikt att 

kostnadsberäkningen skulle vara sammanställd till kvällens sammanträde men 

uppgifterna har kommit sektorn till kännedom först vid sittande bord. 

Kostnadsberäkningen påvisar en hyresökning om 327 tkr årligen. 

Fredrik Hanell (MP) informerar om att Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, har 

uppdragit till kommundirektören att utreda Måltidsverksamheten med redovisning i  

februari 2018. Lisbeth Bonthron betonar att om nämnden väljer att invänta utredningen 

kommer byggprocessen skjutas fram ytterligare. 

Samhällsbyggnadschef, Rolf Carlsson, upplyser om att utredningen ska omfatta 

måltidsverksamheten i hela kommunen. Måltidschef, Eva Kullenberg, är underrättad och 

ställer sig positiv till att måltidsbehovet utreds. Den tilltänka utredningen syftar bland 

annat till att påvisa vad kommunen måste ta ställning till framöver. Exempelvis bör 

kommunen ta ställning om det ska finnas många småkök eller några större kök som 

tillhandahåller mat till hela kommunen. Rolf Carlsson poängterar att centralkök inte 
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är aktuellt i dagsläget. Rolf Carlsson förklarar att det är omöjligt att färdigställa 

utredningen till oktober 2017 då utredningen ska omfatta ett större tidsperspektiv och 

inhämta synpunkter från berörda nämnder.  

Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, informerar om att kommunen ansökt om rivningslov 

och ärendet kommer behandlas i Miljö- och byggnadsnämnden framöver. Lars 

Frostemark förklarar att det finns en kostnadsberäkning men det är ovisst vilken typ av 

kök som åsyftades vid utarbetningen av förslaget. 

Facklig förtroendevald för Lärarförbundet, Kent Staaf, påtalar att det är av viktigt  för 

personalen att beslut fattas skyndsamt. 

Ledamöterna diskuterar ärendet och de nytillkomna uppgifterna. 

Yrkanden 

Fredrik Hanell (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras, att ekonomiskt beslutsunderlag 

ska utarbetas och att Kommunstyrelsens arbetsutskotts utredning gällande 

Måltidsverksamheten inom kommunen ska färdigställas så fort som möjligt. 

Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att det till Barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i oktober ska det finnas en kostnadskalkyl på tillagningskök i Norra 

Rörum och att Kommunstyrelsens arbetsutskotts utredning ska vara färdigställd, förutsatt 

att utredningen inte försenar påbörjan av byggnation. Maria Boström-Lambrén (S) yrkar 

vidare att nämnden ska besluta i ärendet på oktober-sammanträdet för barnens skull. 

Rolf Streijffert (SD) yrkar att ärendet ska förenas med ett tidsperspektiv. 

Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns följande förslag till beslut: 

1. Ett förslag till beslut från sektorsledningen innebärande att Förskolan i Norra Rörum 

ska utrustas med ett tillagningskök istället för ett mottagningskök. 

2. Ett yrkande om att ärendet ska återremitteras, att ekonomiskt beslutsunderlag ska 

utarbetas och att Kommunstyrelsens arbetsutskotts utredning gällande 

Måltidsverksamheten inom kommunen ska färdigställas så fort som möjligt. 

3. Ett yrkande om att det till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober ska 

det finnas en kostnadskalkyl på tillagningskök i Norra Rörum och att Kommunstyrelsens 

arbetsutskotts utredning ska vara färdigställd, förutsatt att  utredningen inte försenar 

påbörjan av byggnation. Yrkar vidare att nämnden ska besluta i ärendet på oktober-

sammanträdet för barnens skull. 

4. Ett yrkande om att ärendet ska förenas med ett tidsperspektiv. 

Ordföranden ställer proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutat i en 

kombination av yrkandena innebärande att återremittera ärendet till sektorsledningen för 

utarbetning av  en kostnadskalkyl, utredningen som utarbetas på uppdrag av 

Kommunsstyrelsens arbetsutskott ska beaktas och ärendet ska behandlas på nämndens 

sammanträde i oktober 2017. 
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Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-06 (2017-02-06 BUN §8).doc 

2. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §24).doc 

3. Ritning Norra Rörum rev. 2017-09-12.pdf 

4. Ritning Norra Rörum rev. 2017-09-12 del 2.pdf 

5. Kökslayout_2017-08-22.pdf 

6. Bilaga A_Maskinlista.pdf 

7. VY1 Norra Rörum.pdf 

8. VY2 Norra Rörum.pdf 

9. Kravspecifikation Norra Rörum förskola.pdf 

10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§139).doc 

11. Tjänsteskrivelse ang. Norra Rörum.docx 

12. Nya ritningar inkl tillagningskök I.pdf 

13. Nya ritningar inkl tillagningskök II.pdf 

14. Nya ritningar inkl tillagningskök III.pdf 

15. Nya ritningar inkl tillagningskök IIII.pdf 

16. Kostnadskalkyl avseende tillagningskök Norra Rörums förskola.pdf 

  

_____ 
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Dnr BUN 2015/119 

§ 159 Revidering av handlingsplan för Giftfri 

förskola i Höörs kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Anta reviderad handlingsplan för Giftfri förskola. 

Ärendebeskrivning 
Förskolechef, Victoria Berntsson, föredrar ärendet. 

Handlingsplan för Giftfri förskola antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14, § 

29.  

Pågående byggprocesser för Barn- och utbildningsnämndens räkning har initierat 

att Handlingsplanen för Giftfri förskola behöver revideras. Barn- och utbildningssektorn 

har reviderat handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
1. Plan för giftfria förskolor Höörs kommun 20151120.docx 

2. Barn- och utbildningsnämnden (2016-03-14 BUN §29).doc 

3. Plan för giftfria förskolor Höör reviderad efter BUN AU 2017-09-12.docx 

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§140).doc 

5. Föreslagen text till Måltidsverksamhet gällande Giftfri förskola.docx  

6. Giftfria förskolor rev. 2017-09-25 inkl. Måltidsverksamhetens avsnitt.docx 

_____ 
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Dnr BUN 2017/57 

§ 160 Lärcentrum för gymnasiets 

Introduktionsprogram och 

Vuxenutbildning - SFI i Höörs kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Uppdrar till rektor att i samarbete med Eslövs kommun förlägga undervisning avseende 

SFI i Höörs kommun med uppstart i januari år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Rektor, Catharina Pålsson, föredrar ärendet. 

Rektor, Catharina Pålsson, fick i uppdrag av nämnden, 2017-06-12, § 109, att i 

samarbete med Eslövs SFI erbjuda SFI utbildning i Höör och uppdrag till rektor för 

vuxenutbildningen att planera för uppstarten. 

Catharina Pålsson har upprättat en utredning, i beslutsunderlaget kallad,  tjänsteskrivelse 

daterad 2017-09-04. Utredningen reviderades 2017-09-17. 

Överläggning 
Catharina Pålsson förklarar fördelarna med att förlägga undervisning avseende SFI i 

Höörs kommun. Exempelvis motverkas platsbrist, ökar kvalitén och underlättar 

kombination mellan studier och praktik.   

Catharina Pålsson går igenom utredningen och förklarar kostnadskalkylen. Förslaget 

bedöms vara kostnadsneutralt. 

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-12 (2017-06-12 BUN §109).doc 

2. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §178).doc 

3. Tjänsteskrivelse ang. SFI 20170904, rev. 2017-09-17.docx 

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§142).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/61 

§ 161 Ekonomisk uppföljning augusti 2017 

med delårsbokslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Delårsbokslut 2017 och ekonomisk uppföljning gällande augusti 2017 läggs med 

godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom, Anna Svensson, föredrar ärendet. 

Överläggning 
Anna Svensson uppmärksammar nämnden på att underlaget omnämnt ”BUN Inskickat till 

delår” är ofullständig och att det inte är denna version som översänts till tryckeriet.   

Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att delårsredovisningen är en 

resumé av tidsperioden 1 januari- 31 augusti 2017. Lisbeth Bonthron går igenom 

delårsredovisningen och gör nedslag. 

Beslutsunderlag 
1. BUN månadsuppföljning 201708.pdf 

2. BUN Besparingsåtgärder 1708.pdf 

3. BUN Investeringsredovisning tabell.pdf 

4. BUN, Bilaga 4 Mall för investeringsredovisningen kommentar, delår 2017.pdf 

5. BUN Inskickat till delår.pdf 

6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§147).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/271 

§ 162 Avfallsplan 2018-2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Barn- och utbildningsnämnden ser det angeläget att arbetet med att förbättra 

avfallshanteringen fortskrider och har inget att erinra mot föreslagen avfallsplan.  

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande avfallsplanen stäcker sig mellan 2014-2017. Den gällande avfallsplanen 

är antagen i ägarkommunerna Eslöv, Hörby och Höör. 

En uppdaterad avfallsplan 2018-2021 har utarbetats under våren 2017 av två olika 

grupper av tjänstemän från respektive kommun i samarbete med MERAB. Avfalsplanen 

2018-2021 utgår ifrån Naturvårdsverkets föreskifter och allmänna råd om innehållet i en 

kommunal avfallsplan (NFS 2017:2). 

Mellanskånes renhållnings AB, MERAB, har tillsammans med tjänstemän i Höör, Hörby 

och Eslöv tagit fram en avfallsplan för regionen att gälla för 2018-2021. Planen grundas 

på EU-direktiv, en nationell avfallsplan och ett regionalt åtgärdsprogram för Skåne där 

hantering av avfall ingår. 

Avfallsplanen innehåller elva målområden för att förbättra avfallshanteringen. Följande 

målområden beskrivs i planen: 

Återvinning av avfall, återanvändning av avfall, ökad källsortering, bättre hantering av 

elavfall, minskad nedskräpning, minskat svinn och återvinning av matavfall. Vidare tas 

upp hantering av nedlagda deponier, förbättrad hantering av bränder i avfallsanläggningar 

och åtgärder för att förhindra illegala transporter av avfall.  

Förslaget till den nya avfallsplanen är översänt på remiss till ägarkommunernas 

Kommunstyrelser samt berörda nämnder, förvaltningar, bolag och externa parter. 

Remissvaret ska vara inlämnat till kommunledningskansliet 2017-10-13. 

Överläggning 
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att bland annat utredare, Leif 

Henriksson, och måltidschef, Eva Kullenberg, har tittat på avfallsplanen 2018-2021 

och har för Barn- och utbildningssektorns räkning inget att erinra mot planen. 

Beslutsunderlag 
1. Följebrev utskick Avfallsplanen till ägarkommunerna m fl 2017-07-03.pdf 

2. NY REV. Avfallsplan 2014 Revideringsunderlag_170616 Nyaste - Rätt version.pdf 

3. Avfallsplan 2014 Revideringsunderlag - Med visade ändringar.pdf 

4. Föreskrifter 2013 ändrat till 2018 Bilaga 1 föreskrifter.pdf  

5. Föreskrifter 2013 ändrat till 2018 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser.pdf  
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6. Föreskrifter 2013 ändrat till 2018.pdf 

7. Föreskrifter 2018 Bilaga 1 föreskrifter.pdf 

8. Föreskrifter 2018 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser.pdf  

9. Föreskrifter 2018 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser.pdf  

10. Tjänsteskrivelse.docx 

11. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§146).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2015/3 

§ 163 Barn- och utbildningsnämndens 

representant till kommunalt handikappråd 

och kommunalt pensionärsråd under 

mandatperioden 2015-2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Maria Boström-Lambrén (S) utses till Barn- och utbildningsnämndens representant i 

kommunalt handikappråd och kommunalt pensionärsråd efter Janette Skogshus (S).  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden utsåg 2015-01-19 representanter till råden. 

Janette Skogshus (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Maria Boström-Lambrén (S) 

har verkat i Janette Skogshus (S) ställe. 

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden (2015-01-19  BUN §3) 

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§138).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/309 

§ 164 Översyn av ansökningsförfarandet 

gällande nyetablering av fristående 

förskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Anta förslag till med påtalad revideringar ansökningshandlingar för fristående förskola 

belägen i Höörs kommun, och 

2. Förslag på utformaning av etableringskontroll ska behandlas i nämnden vid ett senare 

tillfälle. 

Ärendebeskrivning 
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, informerar om ärendet. 

De ansökningshandlingar som finns för godkännande för fristående förskolor behöver 

förnyas. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-08-21, § 137, att uppdra 

till sektorsledningen att utforma förnyade ansökningshandlingar där det tydligare framgår 

vilka krav kommunen ställer för att fristående förskola ska beviljas godkännande för 

uppstart av verksamhet. Arbeta fram ett förslag på vad en eventuell 

etableringskontroll ska innehålla. 

Arbetsutskottet uppdrog till sektorsledningen att revidera ansökningshandlingarna, 2017-

09-12, § 150. Ansökningshandlingarna har reviderats och bilagts beslutsunderlaget.  

Beslutsmotivering 

Ansökningshandlingarna ska kompletteras med uppgift om vem som är legal 

firmatecknare. 

Lydelse i ansökningshandlingen på sida 2 är: ”Huvudmannen ska informera Barn- och 

utbildningssektorn i minst tre månader innan verksamheten planeras att starta.”  

Lydelsen bör vara: ”Huvudmannen ska informera Barn- och utbildningssektorn minst tre 

månader innan verksamheten planeras att starta.” 

Överläggning 
Cecilia Palmqvist förklarar godkännande lämnas först och i steg två 

utförs etableringskontroll. 

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-21 (2017-08-21 BUN §137).doc 
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2. Ansökningshandlingar för fristående förskola belägen i Höörs kommun rev. 2017-09-

15.docx 

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§150).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2016/254 

§ 165 Återremiss: Plan för delaktighet och 

jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning 2016-2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Godkänna tjänsteskrivelsen som svar på Kommunstyrelsens begäran. 

Ärendebeskrivning 
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.  

Kommunstyrelsen har återremitterat ett ärende som avser en plan för delaktighet och 

jämlikhet. Uppdraget är att åtgärder som anges ska kostnadsberäknas. I remissvar har 

2016-09-26 Barn- och utbildningsnämnden yttrat sig kring följande avsnitt i planen: Sid 6 

rubriken Utbildning och arbete, samt sid 10 Utbildning och arbete. Det är dessa avsnitt 

som nedanstående skrivning avser. 

I planen anges en rad åtagande varav samtliga återfinns i befintlig skollag och läroplaner 

samt i diskrimineringslagen. Kommunen är genom att vara ansvarig huvudman för att 

bedriva utbildning inom skolväsendet i allt väsentligt skyldig att genomföra det som anges 

i planen. Medel för att genomföra detta tas inom tilldelad budgetram. 

  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §159).doc 

2. Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 (2016-09-26 BUN §151).doc 

3. Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning  

4. Tjänsteskrivelse.docx 

_____ 
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Dnr BUN 2017/322 

§ 166 Intern kontrollplan 2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Anta föreslagen Intern kontrollplan för 2018. 

Ärendebeskrivning 
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.  

Överläggning 
Cecilia Palmqvist förklarar att kommunen har utsett en arbetsgrupp som ska utarbeta en 

Intern kontrollplan som gäller för hela kommunen. Den Interna kontrollplanen ska vara 

ett mer levande verktyg. 

Ordföranden, Susanne Andersson (M), förklarar att enligt reglementet ska 

nämnden fastställa Intern kontrollplan i september. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Intern kontrollplan 2018.pdf 

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§151).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/127 

§ 167 Informationspunkt: Moduler - 

Ringsjöskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Lägga informationen om Moduler - Ringsjöskolan med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Den 2017-05-08 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att hemställa 

hos Kommunstyrelsen att: 

1. Mark-, etablerings- och montagekostnaderna som beräknats uppgå till 3 194 352 kr vid 

modulerna vid Ringsjöskolan/gymnasie- vuxenutbildningen initialt belastas 

kommunstyrelsen och därefter interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form 

av hyra för motsvarande avskrivningskostnader samt kapitalkostnader under förväntad 

livslängd, och 

2. Upprätta en konsekvensbeskrivning utifrån grundbeloppet.  

Kommunstyrelsen har beslutat i ärendet, 2017-08-14, § 203. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kostnaden förs som ett investeringsprojekt på kommunstyrelsen.  

2. Budget motsvarande investeringskostnaden tas från kommunstyrelsens 

investeringsreserv. 

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §91).doc 

2. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §203).doc 

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§157).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/326 

§ 168 Implementering av HBTQ-plan  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i alla renoverings- och 

nybyggnationsprocesser säkerställa att barn och elever ges inflytande i syfte att främja 

antidiskriminering. 

Ärendebeskrivning 
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.  

Höörs kommun har antagit en plan för att motverka diskriminering benämnd som HBTQ-

planen. Barn- och utbildningsnämnden har att verkställa att planen implementeras i de 

delar som avser barn- och utbildningsnämndens områden. Ett av de åtaganden som 

föreslås är att involvera barn och elever i sin lärandemiljö. 

Ett ställningstagande som involverar barn och elever i deras lärandemiljö sker redan i 

förekommande fall. Att lägga till det antidiskriminerande perspektivet är att verka 

förebyggande och såväl förebygga diskriminering och uppkomna kostnader i de fall 

miljöer behöver byggas om på grund av att krav uppfylls på att säkerställa att 

lärandemiljön är god. 

Förslaget bedöms vara kostnadsneutralt. 

Överläggning 
Cecilia Palmqvist förklarar att detta är ett stringent och enkelt förslag att implementera 

HBTQ-planen i verksamheten. 

Cecilia Palmqvist informerar om att HBTQ - utbildningsgruppen består bland annat a 

rektor, Catharina Pålsson, och utredare, Leif Henriksson. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 

2. Tjänsteskrivelse och handlingsplan för likabehandling och HBTQ-frågor.docx 

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§148).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/68 

§ 169 Lägesrapport: Tillsyn - SEKRETESS 

Ärendebeskrivning 
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämnden SEKRETESS med hänsyn till PuL och 

OSL och upprättas i eget protokoll. 

_____ 
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Dnr BUN 2016/122 

§ 170 Lägesrapport: Ansökan - SEKRETESS 

Ärendebeskrivning 
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämnden SEKRETESS med hänsyn till PuL och 

OSL och upprättas i eget protokoll. 

_____ 
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Dnr BUN 2017/216 

§ 171 Bestridande av barnomsorgsfaktura - 

SEKRETESS 

Ärendebeskrivning 
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämnden SEKRETESS med hänsyn till PuL och 

OSL och upprättas i eget protokoll. 

_____ 
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Dnr BUN 2017/4 

§ 172 Demografiska prognoser - Barn i 

förskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Lägga informationen om den demografiska prognosen med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.  

Näringslivschef, Peter Wollin, har sammanställt rapport avseende befolkningsprognosen 

första halvåret 2017. 

  

Överläggning 
Lisbeth Bonthron förklarar att i kopia av förskoleåldern statistisk 

utläses befolkningsutvecklingen. Totalt har befolkningen ökat med 35 barn sedan 

årsskiftet, vilket motsvarar 3 avdelningar. 

Lisbeth Bonthron informerar om att nämnden förhoppningsvis kan ta del av statistik för 

förskoleplatser vid nämndens sammanträde i oktober. 

Beslutsunderlag 
1. Rapport befolkningsprognos första halvåret 2017.docx 

2. Kopia av förskoleåldern statistik 20170731.pdf 

3. Befolkningsstatistik SCB juli 2017 del 1.pdf 

4. Befolkningsstatistik SCB juli 2017 del 2.pdf 

5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§156).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/335 

§ 173 Funktionsprogram förskolor och 

nattomsorg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Uppdra till sektorsledningen att revidera avsnitt 4 i funktionsplanen, och 

2. Anta funktionsplanen för kommunala förskolor och nattomsorg med påtalad revidering.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet. 

Funktionsprogram är handlingsplan för om- och nybyggnation. I detta fall 

avser handlingsprogrammet om- och nybyggnation av kommunala förskolor, helg och 

nattverksamheten i Höör. 

Beslutsmotivering 

Revidera avsnitt 4 i Funktionsprogrammet så att det framgår att trafiksituationen kring 

förskolan ska var säker för oskyddade trafikanter vid lämning och hämtning med bil och 

varutransporter. 

Överläggning 
Lisbeth Bonthron förklarar programmet har utarbetats med inspiration från andra 

kommuner och är medvetet generellt hållna för att möjliggöra specificering vid behov. 

Lisbeth Bonthron klargör att programmet följer byggnadsnormer och aktuell lagstiftning.  

Lisbeth Bonthron går igenom funktionsprogrammet. 

Ledamöterna diskuterar ”Funktionsplan vid till- och ombyggnation samt nybyggnation av 

Höörs kommunala förskolor rev. 2017-09-12”. Avsnitt 4, under rubriken Utemiljö, återfinns 

följande ordalydelse: ”Trafiksituationen kring förskolan ska vara säker för lämning och 

hämtning med bil och varutransporter [...]”. 

Yrkanden 

Fredrik Hanell (MP) yrkar att trafiksituationen kring förskolan ska var säker för oskyddade 

trafikanter vid lämning och hämtning med bil och varutransporter.  

Rolf Streijffert (SD) yrkar att trafiksituationen kring förskolan ska vara säker för alla vid 

lämning och hämtning med bil och varutransporter. 

  

Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns två yrkande. 
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Ett yrkande om att trafiksituationen kring förskolan ska var säker för oskyddade trafikanter 

vid lämning och hämtning med bil och varutransporter. 

Ett yrkande om trafiksituationen kring förskolan ska vara säker för alla vid lämning och 

hämtning med bil och varutransporter. 

Ordföranden ställer proposition och finner bifall för att nämnden beslutat i enlighet med 

Fredrik Hanells (MP) yrkande innebärande att funktionsprogrammet revideras och 

ordalydelsen ersätts med trafiksituationen kring förskolan ska var säker för oskyddade 

trafikanter vid lämning och hämtning med bil och varutransporter.  

Beslutsunderlag 
1. Funktionsplan vid till- och ombyggnation samt nybyggnation av Höörs kommunala 

förskolor rev 2017-09-12.docx 

2. Funktionsprogram för helg och natt verksamheten rev.docx 

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 (2017-09-12 BUN AU 

§155).doc 

_____ 
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Dnr BUN 2017/104 

§ 174 Arvodesreglemente 2017-2018: 

Anmälan av deltagande i förrättningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Ärendet utgår, och 

2. Ärendet behandlas på nämndens sammanträde den 2017-10-30. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-03, § 70, att förrättningslistorna ska 

anmälas till nämndens sammanträde. 

Barn- och utbildningsnämndens förtroendevalda har lämnat in förrättningslistor som 

anmäls till nämnden.  

Beslutsmotivering 

Ärendet utgår med anledning av att inte alla ledamöter ser handlingarna till ärendet i 

sammanträdesportalen Meetings +. 

Beslutsunderlag 
1. Förrättningslistor anmälda till BUN 2017-09-25 sammanslagna.pdf 

2. Förrättningslistor anmälda till BUN 2017-09-25 III.pdf 

_____ 
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Dnr BUN 2017/50 

§ 175 Redovisning av inkomna skrivelser och 

protokoll 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av inkomna skrivelser och 

protokoll till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll: 

1. Kommunfullmäktige, 2017-08-30, § 112, Motion angående försöksverksamhet med 6 

timmars arbetsdag, Socialdemokraterna i Höör. 

2. Kommunfullmäktige, 2017-08-30, § 111, Motion tillsättning av en arbetsgrupp med 

uppgift att lägga förslag till åtgärder för förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta 

personalområdena i kommunen, Centerpartiet. 

3. Kommunstyrelsen, 2017-08-14, § 203, Barn- och utbildningsnämndens framställningar 

rörande kostnader med anledning av uppförande av moduler på Ringsjöskolan.  

4. Kommunstyrelsen, 2017-08-14, § 205, Ekonomisk uppföljning avseende maj 2017 med 

prognos. 

5. Kommunstyrelsen, 2017-08-14, § 206, Anvisningar till Delårsrapport 2017. 

6. Kommunstyrelsen, 2017-08-14, § 213, Planuppdrag för kommunal verksamhet på 

fastigheten Åkersberg 1:6 (Maglehill). 

7. Kommunstyrelsen, 2017-09-11, § 248, Höörs fastighets AB:s deltagande i vid 

skyddsronder inom Barn- och utbildningssektorn. 

8. Kommunstyrelsen, 2017-09-11, § 236, Reviderad mötes- och resepolicy. 

9. Kommunstyrelsen, 2017-09-11, § 251, Rutin för hantering av motioner i Höörs 

kommun. 

10. Kommunstyrelsen, 2017-09-11, § 238, Förskolemodul Tjörnebo - Kostnader för 

etablering, utemiljö och inventarier. 

11. Kommunstyrelsen, 2017-09-11, § 239, Förskolemodul Fogdaröd - Kostnader för 

etablering, utemiljö och inventarier. 

12. Skolverket, Statsbidrag för omsorg under tid då förkola eller fritidshem inte erbjuds för 

2017. 

13. Polismyndigheten, Polisregion Syd, Underrättelse om beslut till målsägande. 

14. Polismyndigheten, Polisregion Syd, Anmälan ang. försök till stöld.  

15. Polismyndigheten, Polisregion Syd, Anmälan ang. stöld. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll 170814, SÖSAM.pdf 

2. Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll 2017-09-25.docx 

_____ 
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Dnr BUN 2017/51 

§ 176 Redovisning av delegeringsbeslut  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med 

godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 

ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa 

beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva 

eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.  

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 

Redovisning av förskolechefs/rektors/sektorschefens delegationsbeslut anställningar och 

avgångar under augusti 2017. 

Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade augusti 2017, 

Dnr BUN 2017/1. 

Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller,  inga beslut 

rapporterade augusti 2017, Dnr BUN 2017/3. 

 

Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut 

rapporterade augusti 2017, Dnr BUN 2017/2 

Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, inga beslut rapporterade augusti 

2017, Dnr FSK 2017/1. 

Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, beslut 

rapporterade augusti 2017, BUN 2017/192. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B augusti 2017.docx 

2. Redovisning av delegeringsbeslut C.P augusti 2017.docx 

  

_____ 

 


